Kirker må intensivere innsatsen som respons på klimakrisen
En uttalelse fra konferansen “kirkenes bidrag til bærekraftige samfunn”, Oslo, 25.-28. mai 2019.
Konferansen (Churches contribution to a sustainable society), som var organisert i samarbeid mellom
Den norske kirke og European Christian Environmental Network (ECEN), samlet representanter fra
kirker og økumeniske organisasjoner fra elleve europeiske land.
Utfordringene vi står overfor i dag, er overveldende. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold,
forurensning av vann og overforbruk av jordens ressurser er en ødeleggende for selve livet. Vår
livsstil er en trussel for millioner av mennesker i dag og for kommende generasjoner. Det haster å
vende seg bort fra den veien vi er på og sammen stake ut en ny kurs for veien videre.
Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019 og gir et godt eksempel på hvordan man kan skape en
bærekraftig livsstil i et sunt miljø. Men dette er ikke nok. Andre byer, myndigheter og land må gjøre
det samme.
Vi hører ropet fra dem som allerede lider under miljøødeleggelser og klimaendringer. Vi hører ropet
fra barn og unge om at vi må handle nå. Gud, vår skaper, kaller oss til å ta ansvar for skaperverket og
for vår neste.
Under konferansen har vi delt erfaringer fra hvordan kirker over hele Europa på forskjellige måter
engasjerer seg i vern om skaperverket, er pådrivere for klimarettferdighet og promoterer en
bærekraftig livsstil. Kirker og menigheter må gjøre mer av dette om vi skal være relevante for
mennesker i møte med de de utfordringer verden nå har. Vi må erkjenne vår handlingslammelse, og
reagere på krisen vi står overfor. Ansvaret er større for dem som er betrodd mye.
Vi vil oppmuntre kirker i Norge til å intensivere sin innsats som pådrivere overfor norske myndigheter
og oljeindustrien om å handle i tråd med rapporten “Norway’s fair share”1. Denne rapporten er på
linje med kravene fra klimastreikende ungdom som demonstrerte over hele verden både i mars og i
mai.
Vi oppfordrer kirker i Europa til å handle nå, at de må ta til orde mot urettferdighet og stå side om
side med fattige og undertrykte og med den oppvoksende generasjonen som etterlyser en
bærekraftig fremtid. Det innebærer blant annet å:








Delta aktivt i arbeidet med å nå FN’s 17 bærekraftsmål.
Være kritiske til ideologien om ubegrenset økonomisk vekst.
Ta lederskap i å legge om livsstilen vår til å bli mer bærekraftig.
Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet til å kreve konkrete handlinger for å bekjempe
klimaendringer og økologisk kollaps.
Samarbeide med andre tros- og livssynssamfunn om dette.
Begrense kirkenes økologiske fotavtrykk.
Slutte å investere i fossil energi og reinvestere i alternative, bærekraftige løsninger.

Stilt overfor dagens økologiske krisesituasjon, utfordres kirkene spesielt til bønn og handling i tråd
med det som her er nevnt.
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https://www.kirkensnodhjelp.no/globalassets/lanserte-rapporter/2018/norways-fair-share-2018_web.pdf

